Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2010. (II. 19.) számú
RENDELETE
az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.) számú
rendeletének módosításáról
1.§
Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII. 15.)
számú rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.
15.) számú rendelet módosításáról szóló 7/2009. (II. 20.) számú rendelet.

Dr. Sütő László s.k.
polgármester

Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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Melléklet a 9/2010. (II. 19.) sz. rendelethez
„2. sz. melléklet a 32/2000. (XII. 15.) sz. rendelethez
A személyes gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjai
(a kerekítés szabályait figyelembe véve történik a térítési díj megállapítása)
Szociális Étkeztetés
Ellátási forma
Elvitel / helyben fogyasztás esetén
Helyben fogyasztással I. - II. Klubban
Kiszállítással

Ellátási díja (Ft/adag)
300.- Ft
300.- Ft
380.- Ft
Házi segítségnyújtás

Ellátási forma
Házi segítségnyújtás díja (Ft / óra)

Ellátási díja (Ft/óra)
60.- Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Elbírálási szempont
Szociálisan rászorult személy
Szociálisan nem rászorult személy

Havi díj Ft/hó
térítésmentes
3.500.-Ft
Támogató szolgáltatás

Szociálisan rászorult személy
Személyi segítés óradíja
Speciális szállítás szolgáltatási km díja

Ellátás díja
60.-Ft
Ø.-Ft

Szociálisan nem rászorult személy
Személyi segítés óradíja
Speciális szállítási szolgáltatás km díja

400.-Ft
60.-Ft
Nappali ellátás

Ellátási forma
Napközbeni tartózkodás

Ellátási díja (Ft/nap)
Ø.- Ft
Idősek Otthona és Gondozóháza

Ellátási forma

Ellátási díja
2.930.- Ft/nap
87.900.- Ft/hó

Napi térítési díj:
Havi térítési díj:
Házi gyermekfelügyelet
Ellátási forma
Házi gyermekfelügyelet díja

Ellátási díja
400.- Ft/óra
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Gyermeknevelést segítő szolgáltatások
Ellátási forma

Ellátási díja
150.- Ft/óra

Játszócsoport díja
Helyettes szülői ellátás

A havi intézményi térítési díj gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a (ha a gyermek
súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarban szenved, tartósan beteg, illetve fogyatékos, az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 140%-a) (nevelési díj), továbbá gyermekenként az éves nevelési díj 25%-ának egy
hónapra eső része (ellátmány), valamint gyermekenként a minimálbér 20%-a (helyettes szülői díj).
A napi intézményi térítési összege a havi térítési díj egy harmincad része, függetlenül az adott hónap naptári
napjainak számától.”
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Marcali Város Önkormányzatának
Jegyzője
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Tel.: 85/501-000
Fax: 85/501-055

Ügyiratszám: 4591/1/2010.
Ügyintéző: Pápainé Dr. Káplár Orsolya Csilla
Tel.: 85/501-018
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az intézményi térítési díjakról szóló
32/2000. (XII. 15.) számú rendeletének módosításáról szóló
9/2010. (II. 19.) számú rendeletének
INDOKOLÁSA
Tisztelt Képviselőtestület!
Az intézményi térítési díjakról szóló 32/2000. (XII.15.) sz. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) évente
legalább egyszer módosításra kerül a központi jogszabályok változása, elsősorban a személyes gondoskodást
nyújtó ellátások intézményi térítési díja meghatározásának változása miatt. Az idei évben az alábbiak szerint és
miatt javasoljuk a módosítást.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115. § (1)
bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályba lépő módosítása szerint a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív
állami hozzájárulás, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási
önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály (a 279/2009. (XII. 9.) Korm. rendelettel módosított 191/2008
(VII.30.) Korm. rendelet) szerinti költségvetési támogatásának különbözete.
Az Szt. módosított 115. § (9) bekezdése értelmében pedig a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán
felmerült ráfordítások (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 78-80. §-ai szerinti költségek, önkormányzati
intézményeknél az éves költségvetési beszámoló 21. táblája 01-07 soraiban feltüntetett költségek) egy
szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet az előző év adatai alapján, a
tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt
a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
Az említett külön jogszabály a támogató szolgáltatás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében pályázati
rendszer keretében nyújt egyes intézményeknek költségvetési támogatást. A Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ ezen pályázatokon nyert, így az ellátások költségvetési támogatásban részesülnek az
előterjesztés mellékletében foglalt számítások alapján.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)147. §-149. § szakaszai alapján a személyes gondoskodást
nyújtó gyerekjóléti ellátásokért szintén térítési díjat kell fizetni. Az alapellátások körébe tartozó szolgáltatások
közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj (pl.: bölcsőde, amely módosítását jelen rendeletnek a
képviselő-testület már 2010. januárjában tárgyalta). Az egyéb ellátások esetében a Gyvt. meghatározza az
intézményi és a személyi térítési díj megállapításának módját (pl. házi gyermekfelügyelet), ebben változás nem
történt.
A térítési díjak megállapításához mellékeljük a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ gazdasági
vezetőjének számításait.
Marcali, 2010. február 12.
Bödőné Dr. Molnár Irén s.k.
jegyző
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TÉRÍTÉSI DÍJ SZÁMÍTÁSA
2010. évre
Házi segítségnyújtás

Szolg. Önktg. = ráfordítások /szolg. egység száma
Önktg: 14.422.333 Ft / 32 fő x 251 nap x 8 ó = 224 Ft/óra/fő
Normatív támogatás :
166.087 Ft / fő :
60.000 Ft / fő:

251 nap / 8 ó =
251 nap / 8 ó =

83 Ft / óra / fő
30 Ft /óra / fő
113 Ft/óra/fő

Intézményi térítési díj:
(szolg.önktg. – normatíva)
224 Ft / ó / fő – 113 Ft / ó / fő = 111 Ft / ó / fő ≈ 110 Ft / ó / fő
JAVASLAT: 60 Ft / ó / fő
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
Önktg.: 2.494.877 Ft /35 készülék = 71.282 Ft /év/készülék = 5.940 Ft /hó = 198
Ft/nap
Külön jogszabály szerinti költségvetési támogatás:1.900.000
készülék /12 hó/30 nap = 151 Ft /nap

Ft/

év

Intézményi térítési díj:
(szolg. önktg - normatíva)
198 Ft – 151 Ft = 47 Ft / nap ≈ 50 Ft / nap
JAVASLAT: 0 Ft
Gondozóotthoni ellátás
Önktg.: 34.098.780 Ft / 20 fő / 365 nap = 4.671 Ft / fő / nap
Normatív támogatás:12.713.000 Ft/ 20fő / 365 nap = 1.741 Ft /fő/nap
Intézményi térítési díj:
(szolg.önktg. – normatíva)
4.671 Ft – 1.741 Ft = 2.930 Ft / fő /nap = 87.900 Ft /fő /hó

/

35
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Szociális étkeztetés
Önktg: 24.034.686 Ft/ 153 fő /251 nap = 626 Ft/nap (ebéd)
Normatív támogatás: 55.363 Ft / fő / 251nap= 221 F / fő / nap
Intézményi térítési díj;
(szolg. Önktg. – normatíva)
626 Ft -221 Ft = 405 Ft / fő / nap (ebéd) ≈ 400 Ft / fő / nap
JAVASLAT: 300 Ft /fő /adag
Kiszállítás esetén:
Egy főre jutó napi száll. ktg. :
3.014.244 Ft / 153 fő / 251 nap = 78Ft / nap ≈ 80 Ft / nap / adag
Nappali ellátás:
Csak tartózkodást igénybevevők;
Önktg: 7.975.937 Ft / 24 fő / 251nap = 1.324 Ft / fő / nap
Normatív támogatás: 88.580 Ft
90.000 Ft
178.580 Ft / fő / év / 251nap = 711 Ft / fő / nap
Intézményi térítési díj:
(szolg. önktg. – normatíva)
1.324Ft – 711 Ft = 613 Ft / fő / nap ≈ 610 Ft / fő / nap
JAVASLAT: Ø Ft
Étkeztetést igénybe vevők;
I.Klub (Noszlopy u.)
Önktg.; 3.047.746 Ft / 14 fő / 251 nap = 867 Ft/fő/nap
Normatív támogatás: 55.363 Ft / fő / év / 251 nap = 221 Ft
Intézményi tér.díj
(szolg. önktg. – normatíva)
867 Ft – 221 Ft = 646 Ft ≈ 650 Ft
JAVASLAT: 300 Ft
II.Klub (Szigetvári u.)
Önktg; 2.140.591 Ft / 10 fő / 251 nap = 853 Ft / fő / nap
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Normatív támogatás; 55.363 Ft / fő / év / 251 nap= 221 Ft
Intézményi térítési díj :
(szolg. önktg – normatíva)
853 Ft - 221 Ft = 632 Ft 630 Ft
JAVASLAT: 300 Ft
Támogató szolgálat
Személyi segítés;
Egy feladategységre jutó szolg. önktg.:
4.494.845 Ft / 1.607 feladategység =
2.797 Ft / feladategység
Pályázati támogatás:
26% 2.015.000 Ft / 1.607 feladategység = 1.254 Ft / feladategység
Különbség:

1.543 Ft /feladategység
JAVASLAT: 60 Ft / ó / fő

Szállítás:
Egy feladategységre jutó szolg. önktg.:
3.864.222 Ft / 4501 feladategység =
Pályázati támogatás:
74% 5.735.000 Ft / 4501 feladategység =
Különbség
Intézményi térítési díj: Ø

858 Ft / feladategység
1.274 Ft / feladategység
- 141 Ft / feladategység

